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Rok 2006 

Počasí 

     Nový rok nás přivítal přívaly sněhu. Konec ledna byl velmi mrazivý. 23. ledna byla ranní teplota –27 
oC a 24. ledna  - 31 oC. Dále pak pokračovaly mrazy okolo – 15 oC až do konce ledna. Začátek února byl 

také mrazivý, 5. února byla ranní teplota -29 oC a stále sněží, sněhu už leží asi jeden metr. V půli 

února se oteplí, ale konec února už je zase mrazivý až -23 oC. V březnu stále ještě sněží, a také noční 

teploty jsou do půlky března okolo – 10 oC. Koncem března se oteplí a začne pršet a tát. Toto oteplení 

sebou přináší záplavy. První týden v dubnu roztál všechen sníh i rybníky jsou již bez ledu. Konec 

dubna a začátek května jsou deštivé a studené. Ani květen nepřináší oteplení. Koncem května jsou 

ranní teploty jen kolem 5 oC a denní jen kolem 15 oC. 30 května dokonce napadne na horách okolo 2 

cm sněhu. 

     Oteplení přijde až v půli června a následuje červenec s tropickými teplotami okolo 30 oC. Srpen je 

naopak chladný a deštivý. Kvůli deštivému počasí žně probíhají se zpožděním. V záři se opět vyčasí a 

začne pravé babí léto. Krásné počasí trvá až do konce října. Začátkem listopadu přijdou první mrazíky 

a napadne první sníh, který hned roztaje. Až do konce roku je celkem teplé počasí beze sněhu, takže 

vánoce jsou letos na blátě. 

Stav obyvatel 

     Počátkem roku 2006 žije v naší obci 106 obyvatel. V lednu zemřela ve věku 79 let paní Blažena 

Průchová a v červenci zemřela paní Růžena Havlová ve věku 72 let. 

     V červenci se k trvalému pobytu přihlásila po sňatku se Zdeňkem Adamcem, paní Eva Adamcová se 

synem Josefem. 

     Na konci roku 2006 je tedy v obci opět 106 obyvatel. 

Hasiči 

     Tohoto roku dosahovala hasičská družstva (jak dětské, tak dospělé) na různých hasičských 

soutěžích dobrých výsledků. 

3. 6. LOMY    5. místo – muži 

     1. místo – děti 

24. 6. MOSTY      1. místo – muži 

    1. místo – děti 

22. 7. HORNÍ MEZIŘÍČKO  9. a 8. místo - muži   

    1. místo – děti 

12. 8. SVĚTLÁ    4. místo – muži 

    3. místo – děti 

19. 8. HEŘMANEČ  2. místo – muži   



Kronika Horní Meziříčko 
 

http://horni-meziricko.dacicko.cz/ 

2. 9. ČLUNEK    1. místo – muži 

    1. místo – děti 

30. 9. CHLUME U TŘEBONĚ 2. místo – muži 

 

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 

     V letošním roce se provedla rekonstrukce části chodníků v obci v hodnotě 450 000,- Kč. Na tuto 
rekonstrukci dostala obec dotaci z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA ve výši 180 000,- Kč. 

KULTURNÍ AKCE 

     Dne 29. 2.  se uskutečnilo jako již tradičně vánoční posezení občanů spojené s hudbou, které se 
konalo v kulturním domě. 

SRAZ RODÁKŮ 

     Dne 10. června se uskutečnil v naší obci po pěti letech sraz rodáků. Sraz opět pořádala paní 
Lehejčková s přispěním obecního úřadu. Zúčastnilo se asi 70 lidí. 

KNIHOVNA 

     Celkem má obecní knihovna 634 knih. V letošním roce se žádné nové knihy nezakoupily, ale bylo 
zapůjčeno z okresní knihovny v Jindřichově Hradci 30 knih. Knihy se chodí půjčovat 18 čtenářů. 
V letošním roce bylo celkem vypůjčeno 435 knih. 

     Od listopadu je v knihovně také k dispozici internet, který je možno využívat v provozní době 
knihovny. 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

     Ve dnech 2. a 3. června se konaly volby do poslanecké sněmovny. U nás v obci se volilo takto: 

  ČSSD    27 hlasů 

  ODS    19 hlasů 

  KDU – ČSL   7 hlasů 

  KSČM    5 hlasů 

  Nezávislí demokraté  2 hlasů 

  Strana zelených   1 hlas 

  Strana zdravého rozumu 1 hlas 

     Výsledky voleb v celé české republice dopadly takto: 

  ODS    35,38 % 

  ČSSD    32,32 % 

  KSČM    12,81 % 



Kronika Horní Meziříčko 
 

http://horni-meziricko.dacicko.cz/ 

  KDU-ČSL   7,22 % 

  Zelení    6,29 % 

     16. srpna 2006 podává Paroubkova vláda demisi a Miroslav Topolánek se stává nový premiérem. 

     4. září 2006 je jmenována nová vláda, ale ta již 11. října 2006 musí podat demisi, protože 
nedostala důvěru. 

     Kolotoč jednání se roztočil podruhé. Další pokus, i přes protesty ČSSD, dostala opět ODS. Ta 
v polovině listopadu navrhla vládu čtyřkoalice bez účasti komunistů, která by zemi dovedla 
k předčasným volbám. Do konce roku se ale ODS novou vládu sestavit nepodařilo. 

 KOMUNÁLNÍ VOLBY 

     Ve dnech 20. a 21. října se konaly komunální volby, ze kterých vyšlo nové zastupitelstvo obce, ve 
složení: Matoušek Martin, Havel Zdeněk, Vácha Jiří, Lehejček Karel, Kos Josef, Nováková Květa, 
Francová Marie. 

     Novým starostou obce se stal pan Martin Matoušek, který vystřídal pana Vladislava Tůmu, který 
byl v naší obci starostou tři volební období, to je 12 let.  

      Zapsala Jitka Kosová 

  

 

 

 

                                                                                                                         


